
मा.  उचच नयायालय,     मुंबई यांचे िरट यािचका (पीआयएल)  कमांक 3132/2004  मधील िदनांक 

17/8/2006   व िदनांक 15/4/09       चे आदेशापमाणे मंजरू योजनेचे मराठी भाषांतर

योजना

1.       मुबंई सावरजिनक िवशवसत वयवसथा अिधिनयम 1950  (मु.ंसा.िव.  अिधिनयम 1950)  मधील 

                  तरतुदीखाली नोद झालेले सावरजिनक धमारदाय नयास जे धमारदाय रगणालय जयामधये शुशुषालय / 

पसूितगृह/          दवाखाना िकंवा वदैकीय मदत देणारे इतर केद यांचा समावेश आहे,       चालिवत आहेत आिण जयांचा वािषरक 

           खचर हा रपये पाच लाखा पेका जासत आहे ते कलम 41     क क चया खडं (4)    चया अंतगरत “  शासकीय अनुदािनत 

  सावरजिनक नयास ”   आहेत. 

2.   वरील खडं 1            अंतगरत जे सावरजिनक धमारदाय नयास येतात तयांचे मुंबई सावरजिनक िवशवसत वयवसथा 

  अिधिनयमाचे कलम 41         क क चया तरतुदीनवये कायदेशीर उतरदाियतव असे आहे की,   तयांनी कायारिनवत असलेलया 

  खाटांचया संखयेपकैी 10          टकके खाटा िनधरन रगणांसाठी मोफत उपचाराकरीता आरिकत ठेवून सदर उदेशांकरीताच 

        राखून ठेवणे आिण एकूण कायारिनवत असलेलया खाटांचया संखयेपकैी 10      टकके खाटा दबुरल घटकातील रगणांसाठी 

         सवलतीचया दराने उपचाराकरीता आरिकत ठेवून सदर उदेशांकरीताच राखून ठेवणे. 

3.             तातडीचया वेळी धमारदाय रगणालयांनी रगणास ताबडतोब दाखल करन घयावेच आिण रगण िसथर होईपयरत, 

             तयास पाण वाचिवणयाकरीताचे सवर तातडीचे उपचार आिण पिकया याकरीताचया अतयावशयक वदैिकय सुिवधा 

   उपलबध करन दावयात .    तसेच आवशयकता वाटलयास,       तयांना तयापुढे सावरजिनक रगणालयात नेणयाकिरता 

  वाहतुकीची सुिवधा पुरवावी.      तातडीचे रगण महणून दाखल करन घेताना,    धमारदाय रगणालयांनी रगणाकडून कोणतीही 

    अनामत रककम मागू नये.

 4.    पतयेक धमारदाय रगणालयांनी “    िनधरन रगणांचा िनधी ”  (आयपीएफ)        असा सवततं िनधी िनमारण करावा व 

 तयात (      िनधरन व दबुरल घटकातील रगण सोडून)            इतर सवर रगणांचया सथूल दयेकांचया तयाचया दोन टकके रककम 

      कोणतीही वजावट न करता जमा करावी. 



5.               वयकी िकंवा इतर धमारदाय नयास िकंवा इतर कोणतयाही मागारने िनधरन व दबुरल घटकातील रगणांना वैदिकय 

      उपचार देणयाकरीता धमारदाय रगणालयांना पाप होणा-        या देणगया हया िनधरन रगणांचया िनधी खातयामधये  जमा 

करावयात. 

6.    िनधरन रगणांचया िनधीचे  (आयपीएफò)      खाते िनधरन रगणांचा िनधी (आयपीएफ)   या शीषारखाली राखून 

        ठेवावे आिण ते वािषरक ताळेबदंामधये दाखिवणयात यावे (      मुंबई सावरजिनक िवशवसत वयवसथा िनयम 1951  चे िनयम 

7 (1)  अनुसूची 8). 

7.   िनधरन रगणांचया िनधी  (आयपीएफ)         खातयामधये जमा होणारी रककम ही संबिंधत धमारदाय रगणालयाचया 

               सवाधीन राहील व यानंतर तरतूद केलयापमाणे तया रककमेचा िविनयोग फक िनधरन व दबुरल घटकातील रगणांना 

    वैदिकय उपचार देणेकरीताच करावा लागेल. 

8.               धमारदाय रगणालयांनी खाली नमूद केलेलया ना देयक सेवा िनधरन व दबुरल घटकातील रगणांना मोफत दावयात 

:-

1) खाट

2)       िनवासी वैदिकय अिधकारी सेवा

3) शुशृषा

4)  अन (      रगणालय जर पुरवीत असेल तर )

5) कापड

6) पाणी

7)  वीज

8)         सवरसाधारण िवशेष उपचाराकिरता आवशयक असलेलया िनतय िनदान
                        िवषयक सेवा

9)    हाऊस िकिपंग सेवा

9.             िनधरन रगणांचे बाबतीत धमारदाय रगणालयांनी पतयेक िवभागातील वैदकीय तपासणी व उपचार पूणरपणे मोफत 

 दावयाचे आहेत.             िनधरन रगणाचे देयकात जया सेवांची िकंमत आकारलेली आहे अशा सेवा तया रगणालयांतील सवारत 

     खालचया वगारसाठी असलेलया दराने आकारावया लागतील.  औषधे,     उपयोगात आणलेलया वसतु (कंझयमेुबलस)  व 

    शिरराचया आत लावलेलया वसतु (इमपलांटस्)        याचा आकार हा रगणालयांनी खरदेीचया िकंमतीत लावावा.  



              जर डॉकटरांनी तयांचया मेहनतानयात सूट िदली असेल तर असा मेहनताना अंितम देयकांमधये (बील)  समािवष कर 

नये.              अशा पकारे तयार करणयात आलेले देयक हे िनधरन रगणांचया िनधी खातयातून खची घालावे.  

              धमारदाय रगणालयांनी िनधरन रगणांना दाखल करन घेताना कोणतीही अनामत रककम मागू नये. 

10.            दबुरल घटकातील रगणाचे बाबतीत धमारदाय रगणालयांनी पतयेक िवभागातील वैदिकय तपासणी व उपचार 

   सवलतीचया दराने दावयाचे आहेत.           दबुरल घटकातील रगणाचे देयकास जया सेवांची िकंमत आकारलेली आहे अशा सेवा 

           तया रगणालयातील सवारत खालचया वगारचया रगणांसाठी असलेलया दराने आकारावया लागतील.  औषधे, उपयोगात 

  आणलेलया वसतु (कंझयमेुबलस)       व शिरराचया आंत लावलेलया वसतु (इमपलांटस्)      यांचा आकार हा रगणालयांनी 

  खरदेीचया िकंमतीत लावावा.      मात दबुरल घटकातील रगणांना औषधे,    उपयोगात आणलेलया वसतु (कंझयमेुबलस) व 

     शिरराचया आंत लावलेलया वसतु (इमपलांटस्)           यांचया देयकांची िनदान पनास टकके रककम दावी लागेल.  जर 

             डॉकटरांनी तयांचा मेहनतानयात सूट िदली असेल तर असा मेहेनताना अंितम देयकामधये (िबल)   समािवष कर नये. 

       अशा पकारे तयार करणयात आलेले देयक हे ,          दबुरल घटकातील रगणांनी अदा केलेली रककम वजा करन, िनधरन 

    रगणांचया िनधी खातयातून खची घालावे. 

11.         धमारदाय रगणालयांनी सवर रगणांचया देयकाचया दोन टकके रककम (       िनधरन रगण व दबुरल घटकातील रगणांची 

 देयके वगळून)          पतयेक मिहनयाला पतयकात िनधरन रगणाचया िनधी खातयामधये जमा करावी.    िनधरन रगणांचया िनधी 

               खातयामधये उपलबध असणारी रककम ही जासतीत जासत िनधरन रगण व दबुरल घटकातील रगणांना वैदिकय उपचार

                 देणकरीता खचर करावी जर एखादया मिहनयात िनधरन रगणांचया िनधी खातयामधये अिधक िकंवा तूट असेल तर ते 

येणा-     या पुढील मिहनयात जुळवून घयावे.             जर िनधरन रगणांचया िनधी खातयातील जमा व िनधरन रगण आिण दबुरल 

   घटकातील रगणांचया उपचाराकरीता येणा-         या खचारस सहा मिहनयापेका जासत काळ असमतोलपणा असेल,  तर तया 

      धमारदाय रगणालयाने ही बाब दखेरखे सिमतीचया (  मॉिनटरीग किमटी)       िनदशरनास आणून दावी की जेणेकरन देखरखे 

        सिमती योगय ते िनदेश सदरहू धमारदाय रगणालयास दवेू शकतील. 

12.              धमारदाय रगणालयांनी िनधरन रगणांचया िनधी खातयामधये गोळा केलेली रककम िनधरन रगण व दबुरल घटकातील 

       रगणांचेवर केलेला उपचार आिण वैदिकय समाज सेवक (   मेिडकल सोशल वकर र)     यांनी तयार केलेले तयांचे 

पकरण/              रपरषेा आिण पतयेक रगणांवर झालेलया खचारची रककम यांची मािहती धमारदाय आयकु कायारलयात मुंबई 

    सावरजिनक िवशवसत वयवसथा िनयम 1951    चे िनयम 25     अेे अनवये दावया लागणा-   या मािहतीसोबत सादर 

करावी. 



13.     धमारदाय रगणालयाचया िवशवसतांनी तयांचया नातेवाईकांना,           नयासाचया कमरचा-    यांना िकंवा तयांचेवर 

 अवलंबून असणा-   या “       िनधरन व दबुरल घटकातील रगण ”       या वगारखाली कोणतीही वैदिकय सुिवधा देवू नये.

14.  धमारदाय रगणालयांना,      तयांचेकडे इतर सोतांमाफर त अथवा सरकारी रगणालये,   नगरपािलका रगणालये वगरैे 

           यांचेमाफर त आलेलया िनधरन अथवा दबुरल घटकातील रगणांना दाखल करन घयावे लागेल. 

15.          धमारदाय रगणालये तयांचयाकडे कायारनवीत असलेलया खाटांपकैी दहा टकके खाटा (बेड)/  सरासरी वयाप 

          खाटांचे मयारदेपयरत िनधरन रगणांना वैदिकय तपासणी व उपचारासाठी दाखल करन घेतील.    तसेच धमारदाय रगणालये 

  वरील खडं 14    पमाणे तयांचयाकडे येणा-         या दबुरल घटकांतील रगणांना तयांचेकडे कायारिनवत असलेलया खाटापकैी 

  दहा टकके खाटा/           सरासरी वयाप खाटांचे मयारदेपयरत वैदकीय तपासणी व औषधोपचारासाठी दाखल करन घेतील. 

 धमारदाय रगणालये,         रगणांचा आिथरक दजार तयांचेकडील वैदकीय समाजसेवक (   मेिडकल सोशल वकर र) यांचयाकरवी 

            संबिंधत तया रगणांनी सादर केलेलया खालीलपकैी एका कागदपताचे आधारे काळजीपूवरक छाननी केलयानंतर पडताळणी 

 करतील (1)    तहिसलदार यांचे पमाणपत (2) िशधापितका/   दािरदय रषेेखालील पितका. 

16.     बृहनमुंबई िवभागासाठी देखरखे सिमतीचे (  मॉिनटिरगं किमटी)    सदसय हे खालीलपमाणे असतील.

1.    धमारदाय सह आयकु,  महाराषर राजय,  मुंबई (अधयक)

2.  सह संचालक,   आरोगय सेवा (वैदिकय),  मुबंई (  सदसय सिचव)

3.         मुंबई मधील रगणालयांचया संघटनेचा सिचव िकंवा नामिनदेिशत वयकी

                 (सदसय)

4.  आरोगय अिधकारी,  बृहनमुंबई महानगरपािलका,  मुंबई (सदसय)

    िजलहा सतरावरील देखरखे सिमती (  मॉिनटरीग किमटी)  खालीलपमाणे असेल.

1.    धमारदाय सह आयकु (  िवभागीय सतर)    िकंवा तयांचा पितिनधी (अधयक)

2.    िजलहा शलय िचिकतसक (  सदसय सिचव)

3.      िजलहा पिरषदेचा आरोगय अिधकारी (सदसय) 

4.     िजलहयातील धमारदाय रगणालयांचा पितिनधी (सदसय) 

17.   दखेरखे सिमती (  मॉिनटरीग किमटी)          मिहनयातून एकदा सभा घेईल व पतयेक धमारदाय रगणालयाकडून करीत 

    असलेलया योजनेचया अमंलबजावणीची दखेरखे करले.   रगणांचया काही गा-       हाणी असतील तर देखरखे सिमती तयाचा 

        िवचार करले व तयाचा अहवाल धमारदाय आयकु यांना करले. 



18.        जर धमारदाय रगणालयाने या योजनेचे उलंघन केले आिण/   िकंवा कलम 41      क क मधील तरतुदीचे उलंघन 

       केले तर मुंबई सावरजिनक िवशवसत वयवसथा अिधिनयम 1950    चे कलम 66     अनवये दडंाची जी तरतूद आहे. तया 

              वयितिरक धमारदाय आयकु अशा धमारदाय रगणालयाबाबतीत तयांना िदलेलया सावरजिनक पशासन िनधीत भरावयाचया 

             अंशदानाची सूट पुढील वषारपासून काढून घेणयासाठी व संबिंधत रगणालयाकडून सावरजिनक नयास पशासन िनधीत 

          भरावयाचया अंशदानाचया रककमेचया वसुलीबाबत राजय शासनाकडे अहवाल दवेून िशफारस करतील.   तसेच धमारदाय 

       आयकु अशा रगणालयाला देणयात आलेलया अनय सवलती/       फायदे काढून घेणयासाठी शासनाकडे िवनंती कर 

शकतील. 

19.     जया धमारदाय रगणालयांना योजनेमधील उदीषे/        उतरदाियतवे यांचे पालन करणयामधये काही वैयिकक 

              अडचणी आलया तर तयांना धमारदाय आयकु यांचेकडे आवशयक तया कागदपतांसह अजर करणयाची मुभा राहील व 

                 धमारदाय आयकु जर तसे पकरण आढळून आले तर अशा वेळी योगय ते बदल करावयाचा िवचार कर शकतील. 

20.            धमारदाय आयकु यांनी बृहनमुंबई िवभागातील धमारदाय रगणालयांची यादी तयांचे सूचना फलकावर लावावी 

             आिण बृहनमुंबईमधील दोन जासत खप असलेलया वतरमानपतामधये पिसधद करावी जयामधये एक मराठी आिण दसुरे 

  इगंजी वतरमानपत असावे.          आिण पतयेक िजलहयातील धमारदाय रगणालयांची यादी धमारदाय सह आयकु कायारलयातील 

             सूचना फलकावर लावावी आिण दोन जासत खप असलेलया िजलहयाचया वतरमानपतामधये पिसधद करावी.

21.    सदर योजने अंतगरत येणा-          या पतयेक धमारदाय रगणालयाने तयाचंया रगणालयाचया दशरनी भागातील सूचना 

   फलकावर योजना पदिशरत करावी. 

-----------***-----------

  तळ िटप :-  

    उपरोक मराठी भाषांतर हे मा.  उचच नयायालय,          मुबंई यांनी मंजूर केलेलया योजनेचया मळू इगंजी योजनेनुसार केलेले 

आहे. तथािप,          सदर योजनेतील तरतुदीचया िनवरचनाबाबत पशन उपिसथत झालयास मा.   उचच नयायालयाचया इगंजी 

    भाषेत असलेलया योजनेचे अवलोकन करावे. 


